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DETALJPU;-J FÖR 

ÅRDALÄ ~: 29 
(f d kommunalhuset l Ardala) 

I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN 

UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 

~~ (J:R>----
ÖSTEN ANDERSS~t 
STADSARKITEKT 

Q~L 
ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Bestämmelser 
Följande gäller inom omraden med nedanstaende beteckningar . Där beteck
ning saknas gåIler bestämmelsen inom hela planomradet. Endast angiven 
användning och utformning år tillaten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---- ... -- linje pa kartan ritad 3 mm utanför planomrMets gräns. 
Användningsgräns. 

- - - -- - - - Egenskapsgräns . 

MARKANVÄNDNING 

Kvartersmark 

~:_-:-:J 
UTNYTTJANDEGRAD 

Centrum . Högst ,10 kvadratmeter lokalarea far anordnas 
fOr l ivsmedelsförsäljning. 

Byggnads3rean far uppgå till högst 600 kvadratmeter. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGAi~DE 

[-----------] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----------

[V---------j 
-----------

UTFORMNING 

Marken far inte bebyggas . 
Marken far inte bebyggas. Utan hinder därav far dock 
byggnadsnämnden medge uppförande av mindre uthus och 
liknande om det för varje enskilt fall prOvas vara 
förenligt med ett prydligt och ändamalsenligt bebygg
ande av kvarteret . 
Marken skall vara tillgänglig fOr utfart iran 
c~gränsande fastighet . 

~ Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad. 

Uthus far uppföras ~:ll högst 3 .5 meters byggnadshöjd . 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden slutar fem ar fran den dag planen vunnit laga kraft . 

Antagen av byggnadsMmnden den 2 S ok to ber 1993. 
Laga kraft den 22 novem be r 1993. 
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,\Jl tagen ,nr byggnaelsniinmelen den 25 oktober 19~)~ 
Laga kraft elen 22 november 1993 

DETALJPLAN FÖR 

Ardala 2:29 
(f d kommunalhuset i Ardala) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plankarta med 
tillhörande bestämmelser samt en genomförandebeskrivning. Till 
planen hör en grundkarta och en fastighets förteckning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdets läge och omfattning 

Planen omfattar fastigheten Ardala 2:29 samt viss gatumark. 
All mark inom planområdet ägs av kommunen. 

För planområ det gäller byggnadsplan för ett område vid Ardala 
järnvägsstation, fastställd 1958. Enligt denna får Ardala 2:29 
endast användas för allmänt ändamål. Med "allmänt ändamål" av
ses verksamhet som staten, landstinget eller kommunen ansvarar 
för. 

på Ardala 2:29 finns d e t f d kommunalhuset i Ardala kommun, en 
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tvåvånings tegelbyggnad uppförd i slutet av 19S0-talet. Bygg
nadens norra del innehåller bostäder medan den södra innehål
ler fritidshemmet Tuvan och lokaler bl a för ett par konsult
företag. Mellan fastigheten och Lidköpingsvägen ligger en stor 
asfalterad yta som mest används för parkering. Den utnyttjas 
emellertid också som tillfart till garaget på bostadsfastighe
ten Ardala 3:13. Fastighetens "inre" del utgörs huvudsakligen 
av trädgård och lekplats, men inrymmer också ett garage med 
sex platser. Från Rådjursvägen leder en smal, grusad infarts
väg in till denna del av fastigheten. 

Några aktuella mätningar av trafiken på Lidköpingsvägen (väg 
613) finns inte. Trafikmängderna är små varför några nämnvärda 
bullerproblem knappast kan uppkomma. 

SKÄL FÖR ATT UPPRÄTTA NY DETALJPLAN 

Budgetberedningen beslutade den 9 oktober 1990 uppdra åt fas
tighetsnämnden att förbereda försäljning av det f d kommunal
huset, ett beslut som låg till grund för kommunfullmäktiges 
beslut om budgeten den 26 november 1990. 

Gällande detaljplan utgör ett formellt hinder för att använda 
fastigheten till annat än allmänt ändamål. Vidare har kommunen 
(enligt PBL 6:17) viss rätt att l ösa in sådan mark som enligt 
detaljplan skall användas för allmänt ändamål. Även om kommu
nen inte har för avsikt att utnyttja detta innebär det en på
taglig osäkerhet för en enskild ägare, och påverkar fastighe
tens värde negativt. En försäljning förutsätter i praktiken 
att en ny detaljplan upprättas. 

Fastighetskontoret har i skrivelse den 23 augusti 1993 begärt 
att ny detaljplan upprättas, så att fastigheten får användas 
för kontor och bostäder. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Planen innebär att bestämmelsen om tillåten markanvändning 
ändras från allmänt ändamål till "Centrum". I denna beteckning 
inryms verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt 
vara lätt att nå för många människor. Det kan betyda butiker, 
service, kontor, bibliotek, samlings- och förenings lokaler, 
serveringslokaler osv. För att inte alstra för stort parke
rings- och transportbehov får högst 10 kvadratmeter användas 
för livsmedelsförsäljning. 

Även bostäder kan inrymmas, förutsatt att generella krav på 
god boendemiljö uppfylls. Bostäderna får t ex inte störas av 
annan verksamhet, och det skall på fastigheten finnas såväl· 
tillräckliga friytor som tillräckligt antal biluppställnings
platser för de boende .. 
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Planen utgör inget hinder för att nuvarande byggnad rivs och 
ersätts med en ny om det skulle visa sig lämpligt. Den totala 
byggnadsarean får inte överstiga 600 m', vilket kan jämföras 
med nuvarande byggnaders cirka 450 m'. 

Planen förutsätter att en stor del av asfaltytan intill Lidkö
pingsvägen tillförs fastigheten. Ardala 3:13 får rätt att även 
i fortsättningen ha sin garageinfart över denna yta. 

Den nuvarande breda utfarten från fastigheten mot Lidköpings
vägen förutsättes inskränkas till en, eller högst två, utfar
ter av normal bredd. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 27 september 1993. 

~sq ,.....,X'""'--~~ ___ _ 
stadsarkitekt 

Qi~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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!lJ1t agen av byggnadsnämnden den 25 oktober 1993 
l.aga kraft den 22 november 1993 

DETALJPLAN FÖR 

Ardala 2:29 
(f d kommunalhuset i Ardala) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

PLANENS SYFTE 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra en f örsäljning av det f d 
kommunalhuset i Ardala. 

PLANENS HANTERING 

Planen är av begränsad betydelse och bedöms sakna intresse för 
allmänheten. Den kommer därför att drivas enligt ett s k e n
kelt förfarande enligt PBL 5:28 vilket innebär att den inte 
ställs ut, utan skickas direkt till dem som kan vara berörda 
av den. Ambitionen är at t planen antas av byggnadsnämnden i 
oktober eller november 1993. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från 
den dag planen vunnit laga kraft. 

FASTIGHETSREGLERINGAR MM 

Planen förutsätter att Ardala 2 :29 utökas mot nordost så att 
fastigheten även kommer att omfatta den nuvarande asfaltytan 
intill Lidköpingsvägen. Därvid s kall för Ardala 3:13 säker
ställas en servitutsrätt att utnyttja den med y betecknade 
marken som garageinfart. Ardala 3:13 skall inte belastas av 
några kostnader som följd av detta. 

Infartsvägen mellan Ardala 3:9 och 3:10 skall tillföras fas
tigheten. I samband därmed bör även de mindre delar av Ardala 
3:9 och 3:10, som i praktiken tillhör infartsvägen, överföras 
till Ardala 2:29. Ardala 3:9 och 3:10 skall naturligtvis inte 
belastas av några kostnader för denna reglering. 

Fastighetsregleringarna föruts ättes ske innan fastigheten 
säljs. Före försäljningen skall även nya anslutningspunkter 
för el och va preciseras. 
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'~ Mark som fr ån allmän plats överförs till Ardala 2:29 

Mark som från Ardala 3:9 och 3:10 överförs till Ar
dala 2:29. 
Mark som skall vara tillgänglig för in- och utfart 
för Ardala 3:13. 

ÖVRIGA VILLKOR 

Vid försäljning förutsättes köparen förbinda sig att, då kom
munen så begär, begränsa infartsmöjligheterna från Lidköpings
vägen. Nuvarande situation, där i stort sett hela fastighetens 
bredd utgör körbar infart, är klart olämplig för trafiksitua
tionen på Lidköpingsvägen. Huvudregeln är att mot gata endast 
får finnas en (normalbred) utfart för biltrafik. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 27 september 1993. 

~ , (JL _____ 
Östen Anders~n 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 


